W imieniu UNIMOS Alliance oraz Agencji Rozwoju Przemysłu mamy zaszczyt zaprosić Państwa na
inaugurację pionierskiego w skali Europy programu hackathonów międzybranżowych –
X-Industry
Hackathons
ukierunkowanych
na
digitalizację
branży
rolno-spożywczej
i opakowaniowej w kierunku Przemysłu 4.0.
Wydarzenie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP)
w Warszawie (agenda w załączeniu) oraz jest skierowane do przedsiębiorstw:
§ spożywczych i opakowaniowych – zainteresowanych digitalizacją swojej działalności;
§ IT/Przemysł 4.0/smart – posiadających rozwiązania cyfrowe dla branży spożywczej oraz
opakowaniowej.
X-Industry Hackathons rozpoczyna unikatowy program wsparcia firm z branży spożywczej
i opakowaniowej w ich drodze ku transformacji cyfrowej. Jest organizowany w ramach międzynarodowego
projektu unijnego DIGICLUSTERS – jednego z dziewięciu Europejskich Strategicznych Partnerstw Klastrów
na rzecz inteligentnych inwestycji i modernizacji przemysłu (ESCP-S3). Konsorcjum projektu złożone
jest z 7 partnerów z 4 krajów UE, którzy łącznie reprezentują 739 firm.
W programie wydarzenia X-Industry Hackathons przewidziane są:
§ prezentacje megatrendów, case studies & dobre praktyki zagraniczne rozwiązań innowacji
międzybranżowych w zakresie digitalizacji branży spożywczej i opakowaniowej;
§ prelekcje oraz panele krajowych i zagranicznych (Hiszpania, Polska, Litwa i Łotwa) ekspertów;
§ prezentacja oferty wsparcia innowacji w firmach;
§ potencjalne możliwości finansowania projektowanych zmian, w tym z nowych narzędzi Komisji
Europejskiej;
§ warsztaty partycypacyjne rozpoczynające prototypowanie nowych produktów, usług
cyfrowych i nowych modeli biznesowych dla branż spożywczej i opakowaniowej w kierunku
Przemysłu 4.0;
§ lunch networkingowy bazujący na produktach regionalnych mazowieckich członków mazowieckich
klastrów spożywczych.
Dlaczego hackathony?
Podążając za globalnymi wyzwaniami i trendami, mając świadomość trwającej czwartej rewolucji
przemysłowej a także posiadając wieloletnie doświadczenie w pracy z firmami z obu sektorów – partnerzy
projektu DIGICLUSTERS, zdecydowali się zastosować pionierskie rozwiązania znane środowiskom startupowym jakimi są hackathony. Niewątpliwie innowacyjne jest także zastosowanie ich w ujęciu
międzysektorowym (X-Industry). Nowatorski program hackathonów będzie trwał od czerwca do września
2019 roku oraz obejmie cykl spotkań, warsztatów i sesji mentoringowo-networkingowych w ramach
których uczestniczące przedsiębiorstwa będą pracować nad szybkim prototypowaniem nowych produktów
i usług (innowacje), wspólnym rozwiązywaniem problemów, tworzeniem nowych łańcuchów wartości oraz
zwiększeniem potencjału sukcesu komercyjnego wypracowanych rozwiązań w obszarze Przemysłu 4.0
i cyfryzacji. Nad całością procesu czuwać będą doświadczeni mentorzy, którzy będą służyli wsparciem także
w indywidualnych konsultacjach.
Aby wziąć udział w wydarzeniu prosimy o rejestrację poprzez stronę https://evenea.pl/event/x-industry/
Serdecznie zapraszamy!
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